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Ка ман ды і ба лель шчы кі 
з уся го све ту па чы на юць 

пры бы ваць у Бе ла русь. 
Ста лі ца на па ро зе вя лі ка га 

свя та ха кея. Вось-вось на 
мін скіх арэ нах раз гор нуц ца 

спар тыў ныя ба та ліі. 
Бяс спрэч ны мі лі да ра мі гру пы 
А, якія згу ля юць у Чы жоў цы, 
з'яў ля юц ца збор ныя Ка на ды, 

Шве цыі і Чэ хіі, з які мі мы 
па спе лі па зна ё міц ца. Раз гле дзім 
на пры кан цы тых, хто з ас тат няй 

вась мёр кі мае най боль шыя шан цы 
пра біц ца ў чвэрць фі нал.

СЛА ВА КІЯ
Ка ман да мае доб рыя шан цы на вы хад з 

гру пы. Яна ад но сіц ца да су свет ных ха кей-
ных лі да раў. Гэ та па раў наль на ма ла дая 
збор ная, але ўжо до сыць ты ту ла ва ная: у 
2002 го дзе сла вац кія ха ке іс ты ста лі чэм-
пі ё на мі све ту, у 2000-м за ва я ва лі ся рэб-
ра ныя ме да лі, у 2003-м — брон за выя. На 
Алім пі я дзе ў Ван ку ве ры спы ні лі ся за крок 
ад п'е дэс та ла — за ня лі 4-е мес ца. У Со чы 
сла ва кі вы сту пі лі ня ўда ла — ста лі толь кі 
адзі нац ца ты мі. У рэй тын гу Між на род най 
фе дэ ра цыі ха кея збор ная зай мае 8-е мес-
ца. Ад нак у Мін ску ка ман дзе Ула дзі мі ра 
Вуй тэ ка прый дзец ца ня лёг ка: збор ная не-
да лі чы ла ся 15 ха ке іс таў, якія не бу дуць 
удзель ні чаць у су свет ным пер шын стве 
праз ад мовы або траў мы. «Мно гія гуль цы 
не хо чуць ехаць на чэм пі я нат све ту. Пас ля 
Алім пій скіх гуль няў вель мі цяж ка са браць 
доб рую ка ман ду. Чэм пі я нат пра хо дзіць 
поз на, і гуль цы ад маў ля юц ца з роз ных пры-
чы н. Цяж ка бу дзе. І скла да на ка заць пра 
перс пек ты вы. Ка лі рэ аль на гля дзець на 
рэ чы, то чвэрць фі нал для збор най Сла ва кіі 
бу дзе вя лі кім пос пе хам», — ска заў га лоў-
ны трэ нер ка ман ды Ула дзі мір Вуй тэк.

Усё ж ру ля во му сла ва каў уда ло ся пры-
цяг нуць у збор ную НХЛаў цаў Мар ці на Ма-
рын чы на, Ма рэ ка Гры ві ка, Ры хар да Па ні ка 
і То ма ша Та та ра. Дзе сяць гуль цоў пры-
еха лі з клу баў Кан ты нен таль най ха кей най 
лі гі. У склад увай шлі тры ва ра та ры: Юлі ус 
Гу да чэк, Яра слаў Янус, Ян Ла ца.

НАР ВЕ ГІЯ
Збор ная Нар ве гіі ў апош нія га ды за рэ-

ка мен дав ла ся бе як са мая пра грэ сіў ная 
збор ная Еў ро пы. Нар веж цы тры ма юц ца ў 
дзя сят цы най леп шых збор ных све ту. Ця-
пер яны зай ма юць 9-е мес ца ў рэй тын гу. 
Іх най леп шае да сяг нен не за апош нія га ды 
— 6-е мес ца на чэм пі я на це све ту ў 2011-м. 
На мі ну лай Алім пі я дзе ў Со чы скан ды на вы 
за ня лі 12-е мес ца.

Збор ная прад стаў ле на ў асноў ным гуль-
ца мі еў ра пей скіх ха кей ных ліг. Толь кі адзін 
прад стаў нік Нар ве гіі гу ляе ў мац ней шай ха-
кей най лі зе. Гэ та Матс Цу ка рэл ла, які вы-
сту пае ў ка ман дзе «Нью-Ёрк Рэй нджэрс». 
Ужо 13 га доў га лоў ным трэ не рам 
скан ды наў скай ка ман ды з'яў ля ец ца 
Рой Ёхан сан. У Мін ску змо жа згу ляць 
доб ра зна ё мы бе ла рус кім ама та рам 
ха кея Ларс Хаў ген. Ён, да рэ чы, з'яў-
ля ец ца ад ной з га лоў ных на дзей 
нар веж цаў. Так са ма маг чы мы ўдзел 
Юна са Ху ле са з «Ла ка ма ты ва», Па-
тры ка То рэ се на са СКА, Алек сан-
дэ ра Бон сак се на, Оле-Крыс ці я на 
То леф се на, Крыс ці я на Форс бер га, 
Пер-Огэ Скро дэ ра са швед ска га МО-
ДА. Збор най не змо жа да па маг чы 
га лоў ная «зор ка» нар веж ска га ха кея 
— Матс Цу ка рэ ла.

На стаў нік нар веж цаў Рой Ёхан-
сан ад зна чыў, што для яго ка ман ды 
чэм пі я нат све ту важ ней за ўсе ас тат-
нія тур ні ры, і за пэў ніў, што ўсе ха ке-
іс ты з алім пій ска га скла ду па абя ца лі 
пры ехаць у Мінск. «Алім пій скія гуль ні 
— гэ та свай го ро ду бо нус для ха ке-

іс таў. У ней кай сту пе ні нам па шан ца ва ла, 
што пра бі лі ся ў Со чы. Але ста тус збор най 
вы зна ча ец ца ме на ві та па вы ні ках су свет на га 
пер шын ства. Та му яму ад да ём пры яры тэт. 
Да моў ле насць аб тым, што ха ке іс ты, якія 
вы сту пі лі на Гуль нях, пры едуць на чэм пі я нат 
све ту, ёсць. Так што я на іх раз ліч ваю».

ДА НІЯ
Са збор най Да ніі бе ла ру сы маг лі па-

зна ё міц ца ў мі ну лыя вы хад ныя. У рам ках 
пад рых тоў кі да чэм пі я на ту збор ныя Бе-
ла ру сі і Да ніі згу ля лі та ва рыс кі матч на 
«Мінск-Арэ не». На прэс-кан фе рэн цыі га-
лоў ны трэ нер Яне Карл сан рас ка заў, што 
склад яго ка ман ды за гэ тыя не каль кі дзён 
да па чат ку чэм пі я на ту іс тот на не зме ніц-
ца, да збор най да дас ца толь кі не каль кі 
гуль цоў. Най больш пры кмет ны мі і яр кімі 
фі гу ра мі дац ка га ха кея, якія вы сту пяць за 
ка ман ду ў Мін ску, з'яў ля юц ца Фі ліп Лар сен 
з «Эд ман та на» і Нік лас Ен сен з «Ван ку ве-
ра». З «Мяд ве шча ка» (КХЛ) пры ехаў Па-

трык Б'ёр кстранд, з «Фі ла дэль фіі» Олі вер 
Лаў рыд сен.

Дат ча не ўжо дзе сяць га доў тры ма юц ца 
ў мац ней шым ха кей ным ды ві зі ё не, ад нак 
за гэ ты час зо рак з не ба не сха пі лі. Ры-
зык нём вы ка заць зда гад ку, што і ў Мін ску 
гэ та га не зда рыц ца. Леп шы вы нік збор най 
Да ніі — гэ та 8-е мес ца ў 2010 го дзе. У 
між на род ным рэй тын гу ка ман да зай мае 
13-е мес ца.

ІТА ЛІЯ
Іта лія і Фран цыя з'яў ля юц ца аў тсай да ра-

мі гру пы А і ма юць са мыя ма лень кія шан цы 
на вы хад у чвэрць фі нал. Па да печ ныя То ма 
По ке ла толь кі што пра бі лі ся ў вы шэй шы 
ды ві зі ён, та му га лоў най за да чай італь ян цаў 
у блі жэй шы ме сяц бу дзе за ха ваць гэ тую 
пра піс ку. Вя ду чы мі гуль ца мі збор най з'яў ля-
юц ца — Джу ліа Скан дэ ла, Ар мін Хель фер, 
Ро ланд Хо фер, Аляк сандр Эгер.

ФРАН ЦЫЯ
Збор ная Фран цыі за ма ца ва ла ся ў 

вы шэй шым ды ві зі ё не ў 2008 го дзе. Ця-
пер яна зай мае 12-е мес ца ў рэй тын гу 
Між на род най фе дэ ра цыі ха кея. У Со чы 
ка ман да Дэй ва Хен дэр са на ста ла 12-й, 
на ле таш нім чэм пі я на це све ту спы ні ла-
ся на 13-й па зі цыі. Ма быць, са мая гуч-
ная пе ра мо га фран цу заў ад бы ла ся ў 
2013 го дзе: яны адо ле лі збор ную Ра сіі 
з лі кам 2:1. Маг чы ма, мы ўба чым сюр-
пры зы ад гэ тай збор най і ў Мін ску.

Тут за Фран цыю мо гуць вы сту піць 
Ёрык Трэй з чэш скай «Спар ты», Са-
ша Трэй з «Клад на», Ла ран Менье 
са швей цар ска га «Сер ве та», Крыс-
та баль Юэ з «Фры бур га», Ан ту ан 
Ру сэль з «Да ла са». Га лоў ны матч 
ка ман ды Фран цыі і Іта ліі пра вя дуць 
па між са бой. Хут чэй за ўсё, у ім і вы-
ра шыц ца, хто з іх вы сту піць на чэм-
пі я на це све ту-2015.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Вя лі кі ха кей у Мін ску
Праг на зу ец ца, што мыт нае афарм лен не 

кож на га транс парт на га срод ку ўдзель ні каў 
і ба лель шчы каў чэм пі я на ту све ту па ха кеі, 
якія бу дуць ехаць у Мінск праз аў та да рож-
ныя пунк ты «Бе рас та ві ца», «Бруз гі» (на мя-
жы з Поль шчай) і «Пры вал ка» (на мя жы з 
Літ вой) зой ме 2-4 хві лі ны.

Аб гэ тым і ін шых ці ка він ках па ства рэн ні 
спры яль ных умоў для пе ра ся чэн ня мя жы па-
ве да мі лі жур на ліс там у «Пры вал ках» на мес нік 
стар шы ні Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та Бе ла-
ру сі Сяр гей Ба ры сюк і на чаль нік Гро дзен скай 
рэ гі я наль най мыт ні Ва сіль Дзе мян цей. Там, як 
і ў ін шых пунк тах про пус ку, пра ве дзе на маш-
таб ная ра бо та па аб наў лен ні інф ра струк ту ры. 
Аб ста ля ва ны асоб ныя ка лі до ры. Яны абазна ча-
ны спе цы яль ны мі ла га ты па мі для ўдзель ні каў 
чэм пі я на ту све ту і ба лель шчы каў. У кож най 
зме не мыт ных па стоў бу дуць спе цы я ліс ты з ве-

дан нем за меж ных моў. Гэ та да ты чыц ца 
і ва лан цё раў, якія бу дуць пра ца ваць у 
зо не па гра ніч на га і мыт на га кант ро лю. 
Яны па тлу ма чаць гас цям на шай кра і ны пас ля-
доў насць усіх пра цэ дур, да па мо гуць у за паў-
нен ні па са жыр скіх мыт ных дэк ла ра цый.

З 5 па 31 мая на Гро дзен скай рэ гі я наль най 
мыт ні бу дзе круг ла су тач на пра ца ваць апе ра-
тыў на-ін фар ма цый ная гру па, якая пра кан суль-
туе гра ма дзян і юры дыч ных асоб па пы тан нях 
пе ра мя шчэн ня та ва раў і транс парт ных срод каў 
це раз мя жу Мыт на га са ю за. Пры па ступ лен ні 
за пы таў у элект рон ным, пісь мо вым вы гля дзе 
(па фак се) у ад рас Гро дзен скай рэ гі я наль най 
мыт ні ад каз бу дзе да дзе ны не паз ней чым праз 
тры га дзі ны.

Акра мя та го, не па срэд на ў пунк тах про пус ку 
бу дуць рас паў сюдж вац ца па мят кі на рус кай, 
ня мец кай, анг лій скай і фран цуз скай мо вах з мі-

ні маль на не аб ход ным 
аб' ёмам ін фар ма цыі аб 
пра ві лах пе ра мя шчэн-
ня та ва раў це раз мя жу 
Мыт на га са ю за (у тым 
лі ку пе ра лік за ба ро-
не ных і аб ме жа ва ных 
для пе ра мя шчэн ня), 
адзі ны мі тэ ле фон ны мі 
ну ма ра мі па Бе ла ру сі. 
На па мят цы так са ма 
зме шча ны QR-код тэ-
ма тыч на га раз дзе ла 
сай та Дзяр жаў на га 
мыт на га ка мі тэ та, дзе 
мож на больш пад-
ра бяз на азна ё міц ца 
з мыт ны мі пра ві ла мі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ба рыс 
ПРА КОП ЧЫК.

Учо ра ў Ка пен га ге не афі цый на ад крыў ся 59-ы між на род ны 
кон курс пес ні «Еў ра ба чан не». Удзел у ім бя руць ар тыс ты з 37 
кра ін, ся род якіх, на жаль, мы не ўба чым га ла сіс тых прад стаў ні-
коў Бал ка наў — Сер біі, Хар ва тыі, Бос ніі і Гер ца га ві ны, а так са ма 
Кіп ра і Тур цыі. З ін ша га бо ку, пас ля не вя лі кай паў зы на кон курс 
вяр ну лі ся Поль шча і Пар ту га лія.

Сён ня ўве ча ры ад бу дзец ца пер шы паў фі нал «Еў ра ба чан ня», 
у якім вы сту па юць 16 кра ін: Ар ме нія, Лат вія, Эс то нія, Шве цыя, 
Іс лан дыя, Ал ба нія, Ра сія, Азер бай джан, Укра і на, Бель гія, Мал да-
вія, Сан-Ма ры на, Пар ту га лія, Ні дэр лан ды, Чар на го рыя, Венг рыя, 
а га ла су юць так са ма Іс па нія, Фран цыя і Да нія. Мы ж пра па ну ем 
у ча кан ні тэ ле транс ля цыі блі жэй па зна ё міц ца — зра зу ме ла, не 
з усі мі, але з не ка то ры мі най больш яр кі мі ўдзель ні ка мі гэ та га 
шоу.

СА МЫЯ ПА ДОБ НЫЯ
Аж но дзве па ры бліз нят удзель ні ча юць у сё лет нім пе сен ным спа-

бор ніц тве. Ад ных — сяс цёр На сцю і Ма шу Тал ма чо вых, якія прад-
стаў ля юць Ра сію, мы ўба чым ужо сён ня ўве ча ры, дру гіх — фран цу заў 
Ла ра на Ідзі ра і Фран суа Джа ме ля — су стрэ нем у скла дзе гур та «Twіn 
Twіn» 10 мая ўжо ў фі на ле. Праў да, ка лі дзяў ча ты ўся ляк дэ ман стру-
юць і пад крэс лі ва юць сваё па да бен ства, то па знеш нім вы гля дзе 
хлоп цаў, на ад ва рот, не ад ра зу зда га да еш ся, што яны бра ты.

17-га до вых сяс цёр Тал ма чо вых ама та ры «Еў ра ба чан ня» ўжо доб ра 
ве да юць: у 2006 го дзе дзяў ча ты вый гра лі дзі ця чы кон курс, а ця пер, 
пе ра сяг нуў шы мі ні маль ную ўзрос та вую план ку да рос ла га, спра бу юць 
свае сі лы зноў. Да рэ чы, кон курс ную пес ню «Shіne» для бліз нят на пі саў 
— хто б су мня ваў ся — Фі ліп Кір ко раў, які не ад на ра зо ва пры зна ваў ся, 
што ві рус «Еў ра ба чан ня» ў яго ў кры ві.

СА МЫЯ ІДЭЙ НЫЯ
Ба ра да тая жан чы на з Аў стрыі Кан чы та Вурст у не пад рых та ва най 

пуб лі кі вы клі кае, мяк ка ка жу чы, куль тур ны шок. Але, аказ ва ец ца, 
эпа таж — не га лоў ная за да ча ар тыс та (ці ўсё ж ар тыст кі?), які пай шоў 
па сля дах Да ны Іnternatіonal. На «Еў ра ба чан не» Кан чы та пры еха ла з 
кан крэт най мі сі яй — зма гац ца з за ба бо на мі. Яна за клі кае ацэнь ваць 
кож на га ча ла ве ка не па вон ка вай аба лон цы, а па тым, які ён знут ры.

Па ва жаць ад мет насць ін шых — та кая ідэя за кла дзе на і ў пес ні прад-
стаў ні коў Іс лан дыі. Гурт «Pollaponk» (да слоў на — «Ма лы шы, якія іг ра юць 
панк») скла да ец ца з ча ты рох бру таль ных ба ра да тых муж чын, якія но-
сяць роз на ка ля ро выя кас цю мы і пад крэс лі ва юць, што на са мрэч вель мі 
доб рыя і пу шыс тыя знут ры. Кож ны з іх жа на ты і вы хоў вае як мі ні мум 
двое дзе так. Больш за тое, двое ўдзель ні каў — пра фе сій ныя да школь-
ныя пе да го гі, а яшчэ адзін — дэ пу тат пар ла мен та. Та му і пес ня іх — пра 
хлоп чы ка, які за іка ец ца і та му мае праб ле мы ў ста сун ках з на ва коль ны мі 
— скі ра ва на су праць здзе каў і прад узя тас цяў лю бо га кштал ту.

СА МАЯ ЎПАР ТАЯ
Якое б мес ца ні за ня ла прад стаў ні ца Сан-Ма ры на Ва лян ці на Ма-

не та, яна ўжо ўвай шла ў гіс то рыю «Еў ра ба чан ня» як ад на з ча ты рох 
ар тыс таў, якія трой чы за пар (!) спра ба ва лі шчас ця на кон кур се. У 
2012-м спя вач ка за ня ла 14-е мес ца ў паў фі на ле, ле тась ста ла 11-й, 
па ка заў шы леп шы ў гіс то рыі кра і ны вы нік (пры тым між на род ная 
ар га ні за цыя фан-клу баў «Еў ра ба чан ня» ОГАЕ ад да ла ёй 2-е мес ца 
пас ля пе ра мож цы). Ка лі гэ тая тэн дэн цыя за ха ва ец ца, сё ле та Ва лян-
ці на мо жа, на рэш це, пра біц ца ў фі нал.

Ра ней па доб ную мэ та на кі ра ва насць дэ ман стра ва лі так са ма Ліз 
Асія (Швей ца рыя, 1956-1958, пе ра маг ла ў са мым пер шым «Еў ра ба-
чан ні»), Ко ры Бро кен (Ні дэр лан ды, 1956-1958, пе ра маг ла з дру гой 

спро бы) і Уда Юр генс (Аў стрыя, 1964-1966, 
пе ра мог у кон кур се 1966 го да).

СА МЫЯ ПРАД КА ЗАЛЬ НЫЯ
Фа ва ры там гэ та га го да ў бук ме ке раў з'яў ля ец ца прад стаў нік Ар ме-

ніі — ко мік, спя вак, ак цёр і шоў мен Арам mp3, ён жа Арам Сар кі сян, 
цёз ка па проз ві шчы су свет на вя до май спя вач кі Шэр. На суд пуб лі кі 
Арам прад ста віць не што ін шае, як лі рыч ную ба ла ду... з эле мен та мі 
да бстэп. Стаў кі на пе ра мо гу фар ма цэў та, які спя вае (ме на ві та та кі 
дып лом мае за пля чы ма ар тыст), ад на з вя ду чых бук ме кер скіх кан тор, 
бры тан ская Wіllіam Hіll, пры мае з ка э фі цы ен там 3.0 — гэ та зна чыць, 
ве ра год насць вый гры шу Ар ме ніі ацэнь ва ец ца ў больш як 30%.

А вось на дум ку фа нац кай су пол кі і пра фе сій ных агля даль ні каў «Еў-
ра ба чан ня», най боль шыя шан цы на пе ра мо гу ў кон кур се сё ле та мае 
ар тыст з Венг рыі, 29-га до вы Анд раш Ка лаі-Сон дэрс. Яго кон курс ная 
кам па зі цыя «Runnіng» («Бег чы») пры све ча ная праб ле ме да маш ня га 
на сіл ля і на пі са на па вод ле гіс то рыі бліз кай сяб роў кі, якая ў дзя цін-
стве пе ра жы ла гэ та, а сцэ ніч ная па ста ноў ка вы гля дае, як ад зна ча юць 
кры ты кі, «ла ка ніч на, але на пру жа на і моц на».

Ужо сён ня ўве ча ры вы зна чыц ца, хто тра піць у пер шую шчас лі вую 
дзя сят ку фі на ліс таў. А праз па ру дзён, 8 мая, бу дзем «тры маць ку ла-
кі» за свай го ўдзель ні ка. Тэа, яко га на кон кур се ахрыс ці лі «міс та рам 
Чыз кейк», вый дзе на сцэ ну пад ну ма рам 10. Па куль што, як ад зна-
ча юць удзель ні кі бе ла рус кай дэ ле га цыі, усё ідзе доб ра, рэ пе ты цы я мі 
на кон курс най сцэ не ар тыст і пе да го гі па ва ка ле за да во ле ны, а па-
між вы ступ лен ня мі і ін тэр в'ю ў спе ва ка на ват за ста ец ца кры ху ча су 
на эк скур сіі і ад па чы нак. Больш пад ра бяз на пра за ку ліс се кон кур су, 
да рэ чы, мож на да ве дац ца ад са мо га ар тыс та: на сай це Бел тэ ле ра-
дыё кам па ніі www.tvr.by ён вя дзе афі цый ны ан лайн-дзён нік.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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ГЛЯ ДЗІ ЦЕ СЁН НЯ ЎВЕ ЧА РЫ
Ад дзе так-пан каў да ба ра да тай жан чы ны: зна ё мім ся з кан кур сан та мі

На быц цём гэ та га до ма я аба вя за на ў тым лі ку і ка ле зе 
Воль зе Мядз ве дзе вай... Не, пра па трэ бу мець неш та на кшталт 
да чы ў ма ёй сям'і га ва ры ла ся даў но. Усё не як ру кі не да хо дзі лі. 
А пас ля се рыі пуб лі ка цый Воль гі «Га ра джа не ў вёс цы» я кан-
чат ко ва ўсвя до мі ла, што дамок мне па трэ бен. Як уця мі ла і тое, 
што сам ён дак лад на не прый дзе, трэ ба зай мац ца по шу ка мі. 
Ней кі час прос та гля дзе ла аб' явы, ка лі яны трап ля лі ся на во-
чы. А на па чат ку мі ну лай вяс ны пэў ныя жыц цё выя аб ста ві ны 
пад штурх ну лі, і я за ня ла ся куп ляй ушчыль ную. Дзе ці зна хо-
дзі лі ў ін тэр нэ це аб вест кі, мне за ста ва ла ся ехаць і гля дзець. 
Бы лі ва ры ян ты да моў не да лё ка ад чы гун кі, але неш та нам не 
па ды хо дзі ла. Гэ ты ж зна хо дзіў ся да ле ка ва та ад ша шы, кі ла-
мет ры за тры, я яшчэ ду ма ла та ды, ехаць ці не. А ка лі пер шыя 
агле дзі ны са рва лі ся (гас па дар вы ба чыў ся, па тлу ма чыў, што на 
ра бо це ава рыя, ён ні як пад' ехаць не мо жа), я вы ра шы ла — не 
лёс. На ступ ным ра зам са ма ад мя ні ла па езд ку, спа слаў шы ся 
на ней кія спра вы. А на трэ ці раз, ка лі па тэ ле фа на ваў гас па дар, 
зга дзі ла ся амаль што з вет лі вас ці. Аляк сандр, так яго за вуць, 
та ды яшчэ па жар та ваў, што, ві даць, я дом куп лю, раз ідзём да 
гэ та га з та кі мі цяж кас ця мі.

Ка лі ж мы за еха лі ту ды, я зра зу ме ла, што гэ ты дом не чым 
ад роз ні ва ец ца ад усіх, якія да во дзі ла ся ба чыць ра ней. Не ве-
даю, як гэ та рас тлу ма чыць. Ча мусь ці мне зда ло ся, што тут жы лі 
доб рыя лю дзі. Ды і сын іх, які нас пры вёз, ака заў ся ча ла ве кам 
сціп лым, па мяр коў ным. Ён ска заў, што не пра да ваў бы баць-
коў скі дом, але пад Брэс там мае доб рую да чу, а жон ка сю ды 
ез дзіць не хо ча... Быў пя рэ да дзень Верб най ня дзе лі, гас па дар 
на ла маў мне га лі нак вяр бы. Рэч ка Пуль ва цяк ла пра ма за 
ага ро да мі... Та ды я ні чо га кан крэт на га не ад ка за ла... А роў на 
праз тры дні мы ўжо афор мі лі ўсе да ку мен ты, і я атры ма ла 
па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі аб' ек та не ру хо мас ці ў 
Ка мя нец кім ра ё не — у пя ці дзе ся ці кі ла мет рах ад Брэс та.

І пер шае, што ад чу ла — якая гэ та ад каз насць: дом з участ-
кам зям лі. Учас так мне да стаў ся не ма лы, яго, зра зу ме ла, трэ ба 
пад трым лі ваць у па рад ку. Пер шае ле та за пом ні ла ся цяж кас-
ця мі з кась бой. У вёс цы па ста ян ных жы ха роў за ста ло ся зу сім 
ма ла. На няць кас цоў уда ва ла ся толь кі з мяс цо вых вы пі вох, 
якія на ват гро шы за ра бо ту браць ад маў ля лі ся — з імі трэ ба 
бы ло раз ліч вац ца толь кі пляш ка мі. І ка лі я зай шла ў кра му з 
пы тан нем, якое спірт ное ёсць, пра да вец па ста ві ла на пры ла вак 
бу тэль ку са ма га тан на га ві на са сло ва мі: «Хо піць вось гэ та га, 
столь кі га рэл кі вы жлук ці лі, і ўсё ім ма ла!» Аказ ва ец ца, яна бы ла 
ў кур се ма ёй кась бы і ва ло да ла дак лад най ін фар ма цы яй на ват 
пра коль касць вы пі та га, хоць ра ней шыя пляш кі бы лі куп ле ны 
не ў яе. А на огул тут усе пра ўсё ве да юць. На прык лад, гэ тая ж 
крам ні ца ў мя не по тым не на зой лі ва па ці ка ві ла ся, хто нам мя няў 
элект ра пра вод ку, ці скон чы лі мы па клей ку шпа ле раў.

Са праў ды, за ле та ўда ло ся па мя няць пра вод ку, зра біць 
кас ме тыч ны ра монт у па ко ях. Хоць дом нам да стаў ся не за пу-
шча ны, з элект рыч нас цю, на ват з тэ ле фо нам, але ра мон ту там 
не бы ло шмат га доў. І гэ та быў наш, мож на ска заць, пер шы 
во пыт. Бо для ра мон ту ў ква тэ ры я най маю спе цы я ліс таў. А 
тут мы з дзець мі па фар ба ва лі столь, вок ны, пад ло гу, па кле і лі 
шпа ле ры. І ака за ла ся, не так гэ та страш на. Шмат што мож на 
зра біць сва і мі ру ка мі. На гэ тае ле та за ста лі ся сен цы і ве ран-
да, ле тась там ні чо га не па спе лі зра біць. І трэ ба бу дзе з ча сам 
па фар ба ваць дом звон ку. За зі му мы ку пі лі мо та ка су, і ця пер 
не прый дзец ца ні ко га най маць.

Для мя не вель мі не пры выч ным бы ло, што ха ты ў вёс цы 
ста яць да во лі бліз ка ад на ад ад ной. Са свай го пад вор ка мож-
на доб ра ба чыць, што ро біц ца ў два ры су се да. У ма ім род ным 
до ме сі ту а цыя зу сім ін шая. Су се дзі ёсць толь кі з ад на го бо ку, і 
да іх ха ды не менш за пяць хві лін. А мой су сед па но вым до ме 
па ляў ні чы, ён тры мае шэсць са бак. І валь ер для са бак раз-
ме шча ны ледзь не пад са мым ма ім акном. Але ж так, каб усё 
ідэа льна, ні ко лі не бы вае, — звы чай на ду маю я, ка лі пра чы на-
ю ся ў ча ты ры ра ні цы ад са ба ча га роз на га лос ся. За тое ні я ка му 
зла дзюж ку лез ці не за хо чац ца, па-фі ла соф ску раз ва жае мой 
су сед, і з ім да во дзіц ца па га джац ца.

На огул жа су се дзі мае — лю дзі доб рыя і пры вет лі выя. У іх 
заў сё ды мож на ку піць ка ва лак са ла, дзя ся так яек ці кош буль-
бы. Ад на з су се дак га дуе сві ней, та му мож на на быць ка ва лак 
доб ра га мя са.

Але са мае га лоў нае, для ча го мы куп ля лі дом, — маг чы масць 
зай мець ад ду шы ну ад тлум на га га рад ско га жыц ця. Ка лі па бу-
дзеш вы хад ныя вось тут, на па вет ры, зу сім ін шы на строй з'яў ля-
ец ца, ад чу ва еш ней кае ўнут ра нае за спа ка ен не. Са праў ды, лю дзі 
вя лі кія гро шы пла цяць за маг чы масць ад па чыць у аг ра ся дзі бе, а 
тут — сваё. Ран кам за лі ва юц ца птуш кі, квіт не е ста ры сад. Праў-
да, да ўся го трэ ба пры клас ці ру кі, але ж яно та го вар тае.

Ця пер я люб лю ра ні цай, ка лі ўсе яшчэ спяць, па ся дзець з куб-
кам ка вы на лаў цы пад ста рой слі вай. А ка лі яна ў кве це ні, чым 
не са ку ра? Мі ну лы мі вы хад ны мі за ехаць уда ло ся ўся го на дзве 
га дзі ны. Вый шла за свой сад: ча ром ха ад су сед ска га хля ва рас це 
аж да рэч кі — дрэ вы ўжо вя лі кія, ста яць сця ной, і ўсё бе лае-бе лае. 
Ус пом ні лі ся сло вы ге роя ад ной з ма іх пуб лі ка цый — іва цэ віц ка га 
края знаў ца Але ся Зай кі: «Ка лі хо чаш да ве дац ца, як вы гля дае рай, 
не ся дзі ў ха це ў кан цы кра са ві ка і па чат ку мая».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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Не фар матНе фар мат  ��

ДА МОК 
У ВЁС ЦЫ

На ўра чыс тым ад крыц ці се-
зо на ка ля ра ту шы мін чан і гас-
цей ста лі цы су стра ка лі ка роль 
Ягай ла з ня вес тай Соф' яй Галь-
шан скай. Удзель ні кі клу баў гіс-
та рыч най рэ кан струк цыі ўзна-
ві лі фраг мен ты гіс та рыч ных 
па дзей, звя за ных з Мінск ам. 
По бач — па ход ная куз ня, дзе 
май стар на ва чах у гле да чоў ра-
біў ад мыс ло выя ўпры га жэн ні і 
зна ё міў з ас но ва мі ка валь ска га 
ра мяст ва. Тро хі да лей луч ні кі 
пра па ноў ва лі па стра ляць па 
мі шэ ні. Для са мых ак тыў ных 
тэ атр ся рэд ня веч най куль ту ры 
«Ява ры на» пра во дзіў май стар-
кла сы па тан цах. За баў ляць 
мін чан і гас цей го ра да ка ля ра-
ту шы абя ца юць кож ную су бо ту 
і ня дзе лю з 10.00 да 23.00. Га-
ра джа не і гос ці Мін ска ўба чаць 
ста ра жыт ных сла вян і ва ра гаў, 
сал дат ар міі На па ле о на, па ста-
но вач ныя ры цар скія баі. З мая 
па ве ра сень у Верх нім го ра дзе 
бу дзе рэа лі за ва на мност ва му-
зыч ных пра ек таў.

Ма ры ны БЕ ГУН КО ВА, 
фота аўтара.

Пад гу кі ся рэд ня веч чаПад гу кі ся рэд ня веч ча  �� УСЯ ГІС ТО РЫЯ — 
КА ЛЯ РА ТУ ШЫ

Лет ні му зыч на-ту рыс тыч ны се зон ад крыў ся ў Мін ску. 
У гэ тым го дзе Верх ні го рад аб ве шча ны 

тэ ры то ры яй гас цін нас ці.
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У сяс цёр Тал ма чо вых У сяс цёр Тал ма чо вых 
на сцэ не — на сцэ не — 
су цэль ны бляск су цэль ны бляск 
і ад на ка са на два іх.і ад на ка са на два іх.

Аб праб ле ме хат ня га гвал ту Аб праб ле ме хат ня га гвал ту 
ў ну ма ры Венг рыі ў ну ма ры Венг рыі 
рас па вя дае рас па вя дае 
не толь кі пес ня, не толь кі пес ня, 
але і та нец.але і та нец.

Аўстрыйская барадатая жанчына Аўстрыйская барадатая жанчына 
яшчэ да пачатку конкурсу яшчэ да пачатку конкурсу 
зрабілася адным з самых зрабілася адным з самых 

скандальна вядомых скандальна вядомых 
яго ўдзельнікаў.яго ўдзельнікаў.

МЫТ НАЕ 
АФАРМ ЛЕН НЕ — 
ЗА ЧА ТЫ РЫ ХВІ ЛІ НЫ
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Да старту 
3 дні


